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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 حمة هللا وبركاته.السالم عليكم ور 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-أما بعد: قال الحافظ 

 الشاذ
 ةوذو الشذذذذذذذوذ مذذذذذذا ي ذذذذذذال  ال  ذذذذذذ

 

 والحذذذذالم ال ذذذذا  فيذذذذه مذذذذا اشذذذذتر 
 

 ورد مذذذذذذذذذذذا قذذذذذذذذذذذا  ب ذذذذذذذذذذذرد ال  ذذذذذذذذذذذة
 

 هذذذذذذذذذذذر  وقذذذذذذذذذذذول مسذذذذذذذذذذذلم: رو  ال  
 

 وا تذذذذار فيمذذذذا لذذذذم ي ذذذذال  أن مذذذذذن
 

 أو بعذذذذذذد حأو بلذذذذذذط الحذذذذذذب  فصذذذذذذح   
 

 فيذذذذذذذذه المذذذذذذذذا فالشذذذذذذذذافع  ح  ذذذذذذذذه 
 

 ولل ليلذذذذذذذذ  م ذذذذذذذذرد الذذذذذذذذراو  ف ذذذذذذذذ 
 

 كذذذذذالن   عذذذذذن بيذذذذذ  الذذذذذو  وال بذذذذذة
 

 تسذذذذذذذذذذذعين فذذذذذذذذذذذردا كل ذذذذذذذذذذذا قذذذذذذذذذذذو  
 

 ي ذذذذذرب مذذذذذن حذذذذذب  ف ذذذذذرده حسذذذذذن
 

 عنذذذذذذذذه فممذذذذذذذذا شذذذذذذذذذ فا رحذذذذذذذذه ورد
 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،ى عبده ورسوله نبينا محمدوصلى هللا وسلم وبارك عل ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:

والشاذ في اللغة المنفرد عن  "الشاذ"بعد أن أنهى الكالم على التدليس يقول:  -رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 
، اي شاذ  ، إذا انفرد عن الناس بمسكنه سماالناس المبتعد عنهم، المخالف لهم، فإذا فارق الناس ببدنه سمي شاذ  

، فالشاذ هو اأقواله، في تصرفاته سمي شاذ  ، إذا انفرد عن الناس باله: شاذ   إذا انفرد عن الناس بأفعاله قيل
، وفي لغة اإما بأقواله أو بأفعاله، أو بهيئته، أو ببدنه، هذا يسمونه الناس شاذ   ،والمتفرد عن الناس ،المنفرد

 ، فاختلف فيه على ثالثة أقوال:االصطالح وأما تعريفه فييعني منفرد،  العرب شاذ
 فيه الثقات. ا: وهو ما يرويه الثقة مخالف  -رحمه هللا تعالى-قول اإلمام الشافعي 

 أو قول الحاكم: ما يتفرد به الثقة.
 أو غير ثقة. ،ثقة كان ،أو قول الخليلي: ما يتفرد به الراوي 

ذو بمعنى صاحب، نركب عليها صاحب،  وذو الشذوذ"" يعني الشاذ "وذو الشذوذ": -رحمه هللا تعالى-يقول 
؟ صاحب الشذوذ ما يخالف الثقة؟ ال شك أن ذا الشذوذ هو الشاذ، أتي أم الت "ما ي ال  ال  ة"صاحب الشذوذ 
ال الراوي؟ التعريف للحديث أو للراوي؟ يعني هذا  ،إنه هو صاحب الشذوذ؟ الكالم على الحديث :لكن هل نقول وا 
ال المروي شاذ؟يعني راويه شاذ ،أو لحديثه؟ يعني العلماء حينما يقولون: هذا حديث شاذ ،تعريف للراوي   ، وا 

 المرو .  الب:
 وخالف فيه الناس، أو تفرد من غير مخالفة على الخالف. ،هم يعرفون الحديث: الذي تفرد به راويه

صاحب الحديث  ،، صاحب الشذوذبمعنى صاحب "ذو"تعريف للراوي لقلنا: إن  إذن ذو هذه ما معناها؟ لو كانت
الشاذ، لكن التعريف للشاذ نفسه، للحديث الشاذ نفسه، مثل أخو التسوية، وشرها أخو التسوية، ماذا يكون 
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يصير؟  ماذاآخر؟ نعم، ذو طويت، يعني بمعنى الذي، نركب الذي بدل صاحب،  ما تأتي لمعن ى "ذو"معناها؟ 
 ؟يأتي أم البالشذوذ،  الذي وصف بالشذوذ، يعني الحديث الذي وصف

 ...... الب:
 هو؟ ما

 ...... الب:
 .صاحب الحديث ما نعرف ،نعرف الحديث الشاذ نحنيقتضيه،  ،دليله المقام
أ   بالصاحب، للن المعنى  ر عن اييعن  تعب ،التسويةأن ي ال ف  الشذوذ أ و  للن يمكن نعم، الب: 

 تعبير...، يعن  ف  األصل ما ل ا معنى..؟
، ))ألنتن صواحب يوسف(( ، وأدنى مالبسة:شك أن الصحبة واألخوة قد تطلق على أدنى مناسبة هيهو ما ف

وهن أمهات المؤمنين؛ لمشابهة من وجه بعيد، المقصود أن  ،يعني بذلك أمهات المؤمنين، صواحب يوسف
وقائله؟ لكن  ،إن هذه مصاحبة بين القول :المصاحبة تطلق ألدنى مناسبة، لكن هل هنا مصاحبة؟ هل نقول

مقتضى اللفظ أننا إذا قلنا صاحب الشذوذ ما يخالف أننا نخبر عنه، أننا نخبر عن صاحب الشذوذ، وال شك أن 
المتعقب  ،وقد يكون للمضاف إليه، الوصف عموم التابع ،التابع والوصف المتعقب لمتضايفين قد يكون للمضاف

ال ،: مررت بغالم زيد الفاضل، الفاضل الغالممثال  وقد يكون للمضاف إليه، ف ،لمتضايفين قد يكون للمضاف  وا 
 زيد؟ نعم بغالم زيد الفاضل، نعم؟

نما ف   ،معنى أ و التسوية بالحب ، يعن  أ و ليس له معنى اإل اق ه  م ل الب:   لتحليته؟ وا 
 يعني مقحمة؟

  "ذو" و"أ و". اف  اإلقحام، يعن  إقحام ا يرد ك ير   هذه أ ص الب: وأظن أن ا ف  
ذا قلنا  ،وسيستقيم الكالم بدونها، والشذوذ ما يخالف الثقة ،نها مقحمة قلنا: زائدة: إهل من شاهد على هذا؟ وا 

 ،لكن إلغاء الكلمة ،وكالم صحيح، وشرها التسوية، يعني تدليس التسوية، هذا الكالم صحيح من حيث الجملة
ير من إلغائها، وعلى كل حال عندنا مضاف ومضاف فهو خ ،واإللغاء إذا أمكن توجيه الكلمة ،هذا إلغاء للكلمة

: مررت بغالم وما يمكن إعادته إلى المضاف إليه، فإذا قلت مثال   ،إليه، وتعقبهما ما يمكن إعادته إلى المضاف
احتمل أن يعود الوصف إلى غالم، وأن يعود إلى زيد، ال سيما وأن اإلعراب ما يبين، أما إذا بين  ،زيد الفاضل
( 27)] }َتَباَرَك اْسُم َرب  َك ذ  {، هذا للمضاف، [( سورة الرحمن72)] }َوَيْبَ ى َوْجُه َرب  َك ُذو{: نتهى اإلشكالاإلعراب ا

، هذا يتبع المضاف إليه، هذا ما فيه إشكال إذا كان اإلعراب بالحروف، لكن إذا كان اإلعراب [سورة الرحمن
 يحدده إال السياق، وال ،هنا يقع اإلشكال ،هما مجروركال ،وحركة المضاف والمضاف إليه واحدة ،بالحركات

 نعم؟
  الب:......

 ؟نعمما يمكن؛ ألنه ليس بمرفوع،  ،ال
 .. الب:....
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 مرفوع. "اسمـ"تبارك اسم ربك ذي، ف ،ال، ما تحتمل، االسم
  الب: احتمال.

 احتمال.  أتيما ي
  الب: أحسن هللا إليك.

 ؟نعم، اأبد   أتيما ت
، ي ل ون ا على ن س الش ء ، وذو، إذا ما يتركب المعنى الح ي   كانواوأبو ،ه  أ و ، إليك الب: أحسن هللا

نما هو  م ل جاء أبو فان أبو اللام، يعر  أنه ليس أبو اللام، يعن  كامه ك ير، حتى صار كأنه  الذ وا 
 هو أبو اللام.

ف الراوي، وال نعرف المروي، والمقصود نعر    فنحن ،يستقيم الكالم، فإذا قلنا: صاحب الشذوذ عندنا أنالمهم 
 بالتعريف المروي، المقصود به الحديث الشاذ.

 : ما يخالف الراوي الثقة:ااصطالح   "وذو الشذوذ"
 وذو الشذذذذذذذوذ مذذذذذذا ي ذذذذذذال  ال  ذذذذذذة

 

 ................................... 
 ،إذا خالف الثقة الجماعة الثقات ،ن الجمعبحيث ال يمك ،الجماعة الثقات "ما ي ال  فيه الما"الراوي الثقة 

والمراد الجماعة من  "ما ي ال  ال  ة فيه الما"هنا العلية من الرواة هم الثقات و  ،والمأل يطلق على العلية
أو في األوصاف  ،في الكثرة ،كان في العدد ، سواء  أو الواحد األحفظ؛ ألنه ما يخالف من هو أرجح منه ،الثقات

 ،إما بكثرة عدد ،فإذا خالف من هو أرجح منه ،أو النقص في السند أو في المتن ،الجمع بالزيادةبحيث ال يمكن 
، فالشافعي حققه، اإلمام الشافعي يقول: ليس الشاذ من اأو بوصف بأن يكون أحفظ منه، هذا يسمونه شاذ  

نما الشاذ أن يروي ما يخالف فيه الناس، رحمه -فاشترط اإلمام الشافعي  الحديث أن يروي ما ال يرويه الناس، وا 
شرطين هما: أن يكون الراوي ثقة مع المخالفة، أن يكون الراوي ثقة مع مخالفة من  التسمية الحديث شاذ   -هللا

خالف شاذ، وحديث من خالفهم ممن هم عند أهل العلم المحفوظ، فحديث الثقة الم اذهو أوثق منه، ويقابل الش
ألن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، كما قرره  ؛"ح  ه"بهذا التعريف  فع ""فالشا أوثق منه يسمونه محفوظ

 .-رحمه هللا تعالى-اإلمام الشافعي 
وأن  ،اشترطوا في الشاذ: أن يكون الراوي ثقة، وجرى عليه المتأخرون، فهذا التعريف األول وهو الذي ارتضاه

 يخالف من هو أوثق منه.
  والحذذذذالم ال ذذذذا  فيذذذذه مذذذذا اشذذذذتر 

 

 ................................... 
ثقات مجرد التفرد، تفرد ثقة من ال ،بل عرفه بما انفرد به ثقة من الثقات "فيه ما اشتر "للغير  "والحالم ال ا "

، وأما الشافعي -رحمه هللا تعالى-، هذا التفرد مجرد تفرد الثقة شذوذ عند الحاكم ايكفي في تسمية الحديث شاذ  
 التعريف اللغوي؟ نعم؟ ما الذي ينطبق عليهأنه يروي الثقة مع المخالفة،  رفناع

  الب:......
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وانفرد بمسكنه  ،عن الناس اوسكن بعيد   ،هو مجرد تفرد عن الناس؟ نعم، يعني إذا قيل: شذ فالن تعريف الحاكم
ن كان يوافقهم في جميع تصرفاتهم  ،ويلبس مما يلبسون يأكل مما يأكلون، ويشرب مما يشربون،  ،عنهم، وا 

على طراز يخالفهم، وركب  ابيت   بنىلكنه انفرد عنهم، لكن لو قدر أنه مع انفراده عنهم  ،ويسكن ما يسكنون 
هذا قلنا: إنه مثل، ينطبق عليه تعريف الشافعي، أما مجرد  ،يخالف مركوبهم، ولبس ما يخالف ملبوسهم امركوب  

 ف الحاكم.ويبعد عنهم هذا يطابق تعري ،أن يتفرد عنهم
ن المعلل وقف فيه على العلة، إبمجرد تفرد الثقة يغاير المعلل، من حيث  ،ذكر الحاكم أن الشاذ بهذا التعريف

نما وقف فيه على مجرد التفرد، يعني  ،وقف على علته الدالة على جهة الوهم والشاذ لم يوقف فيه على علة، وا 
أيهما أقرب  ، أو برواية جملة منه؟لثقة برواية الحديث كامال  تفرد بحديث ال يرويه غيره، طيب، هل يستوي تفرد ا

يزيد وهو ثقة ال يرويه غيره، وحديث يرويه مع الناس لكنه  ،يرويه هذا الراوي  كامال   ابأن يوصف بالشذوذ، حديث  
 أيهما أقرب إلى الوصف بالشذوذ؟ فيه جملة يتفرد بها عن غيره؟

 ..... الب:.
أو ، أن غيره ما تعرض لذكرها وال لنفيها، لكن عدم ذكر المجموع ة:الجملة صحيح ال، الثاني يتضمن مخالفة،

على ما سيأتي في زيادات الثقات فيه تداخل  الجماعة لها قد تعل به هذه الزيادة، والكبار يعلون بمثل هذا، فمثال  
فيمن ، يحب المتطهرين(())إن هللا يحب التوابين، و ، ))إنك ال تخلف الميعاد((زيادة:  ،بين هذه الموضوعات

ا ثقة، وما تعرض لنفيها، وال تخالف قبلها، ومن قال: إن ترك األكثر لها دليل على أن من ذكرهالقال: هذه زيادة 
وقيل بهذا، فمثل هذه الدقائق ينتبه لها، األئمة الكبار ما يحكمون  ،إذن هي شاذة ،غير محفوظة لم يحفظ، فهي

ن كان المتأخبحكم عام مطرد ن يقبل زيادات الثقات على ما سيأتي يقبل مثل هذه م رون يحكمون لها،، وا 
ذ، الذي باطراد، فأقول: إن الزيادة زيادة جملة في الحديث وصفها بالشذوذ أولى من وصف حديث كامل بالشذو 

بما  لشاذبل عرف ا ،اشترط الخالفما  اشتر "ما "والحالم ال ا  فيه  ،"ولل ليل "يطلق عليه الحاكم الشذوذ 
 :أبي يعلى الخليل بن عبد هللا "ولل ليل "انفرد به ثقة من الثقات 

 ولل ليلذذذذذذذذ  م ذذذذذذذذرد الذذذذذذذذراو  ف ذذذذذذذذ   ...................................
 

 ،فإن كان ثقة توقف فيه ؛أو غير ثقة، فإذا تفرد الراوي برواية خبر ،ثقة كان، يعني الشاذ هو مفرد الراوي فقط
ن كان  يتوقف، وعلى كل حال كالهما شاذ، لكن ما  ،الثقة يتوقف في خبره، نعمغير ثقة رد، عند الخليلي، وا 

 يتفرد به الثقة يتوقف فيه، وما يتفرد به غير الثقة يرد.
أو غير ثقة، هل يؤيده صنيع األئمة؟ أما من حيث  ،أو الخليلي تفرد الراوي ثقة ،كالم الحاكم وهو تفرد الثقة

قد يقولون بإزاء حديث تفرد به  ،طلقون الشذوذ على شيء من هذا، قد يطلقون فقد ي ،أحكامهم على الحديث
-راويه: هذا حديث غير محفوظ، يعني شاذ، لكن أال يوجد في الصحيحين ما تفرد بروايته راويه؟ يقول الناظم 

المخرج في  ل  ة""ب رد االحاكم والخليلي  "ما قا "يعني ولكن رد ابن الصالح  "ورد ما قا ": -رحمه هللا تعالى
 :الصحيحين

 كذذذذذالن   عذذذذذن بيذذذذذ  الذذذذذو ء وال بذذذذذة  ...................................
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ان فيهما الغرائب، فيهما فالصحيح، وال للشيخين في صحيحيهما ،األن تعدد الرواة ليس بشرط ال للصحة مطلق  
))إنما األعمال  :وأول حديث في البخاري عرف إال من طريق واحد، ال ي   "كالن   عن بي  الو ء وال بة" األفراد

 -اأيض  – ))كلمتان خفيفتان على اللسان(( تفرد به رواته، وآخر حديث في الصحيح حديث أبي هريرة: بالنيات((
 وكالم الخليلي. ،تفرد به رواته في أربع طبقات، وبهذا يرد كالم الحاكم

 .. الب:....
فمن باب أولى  ،اواحد   احاكم؛ ألن الحاكم إذا كان يشترط شرط  هو في تعريف الشافعي، يعني ومن باب أولى ال

 أن يدخل في تعريفه ما زاد على هذا الشرط.
 .. الب:....
 ،فيه، لكن األصل العام يؤيد هذا متكلم بن قدامة في سنن أبي داود، نعم هوهم تكلموا فيه، محمد  نعم، ألنه

 وهو أن اليد اليمين لمثل هذا العمل الجليل، نعم.
 ... الب:...

ن قلت إن فيه مخالفة؛  :ال، ال هذا تعريف الخليلي؛ ألنه فيه كالم ما هو بثقة، فيه كالم، هذا تعريف الخليلي، وا 
وموافقة من وجه، على ما  ،لكن تشتمل على مخالفة من وجه "يعقد التسبيح بأنامله" ألن األكثر رووه بإطالق:
))جعلت لي " فيه موافقة: جعلت تربتها، "))وجعلت تربتها((: كما مثلوا بحديث ،سيأتي في زيادات الثقات

ألن التربة نوع من أنواع األرض، واليمين فرد من أفراد األنامل، أو أفراد من أفراد األنامل، ففيها ؛ األرض((
 .فيما بعد يعني في زيادات الثقات -إن شاء هللا تعالى-ويأتي تقرير ذلك  ،ومخالفة من وجه ،موافقة من وجه

 ورد مذذذذذذذذذذذا قذذذذذذذذذذذا  ب ذذذذذذذذذذذرد ال  ذذذذذذذذذذذة
 

 وقذذذذذذذذذذذذول مسذذذذذذذذذذذذلم رو  ال هذذذذذذذذذذذذر  
 

 كذذذذذالن   عذذذذذن بيذذذذذ  الذذذذذو  وال بذذذذذة 
 

................................... 
 

يعني  "ا"رو  ال هر  تسعين فرد  يعني وكذا رده ابن الصالح بقول اإلمام مسلم في األيمان والنذور من صحيحه: 
ال يشارك الزهري فيها أحد، تفرد بها  االتاء أصح، تسعين فرد   تقديم ".سبعين" :نحو تسعين، وفي بعض النسخ

ن كان هذا بعيد  حتى قال بعضهم: إنه ال يحفظ له خطأ   ،الزهري إمام حافظ "كل ا قو "الزهري  لكن يدل  ،ا، وا 
تقانه.  على تمام حفظه وضبطه وا 

 كل ذذذذذذذذذذذا قذذذذذذذذذذذو   اتسذذذذذذذذذذذعين فذذذذذذذذذذذرد    ...................................
 

 ،وهو إمام حافظ يتفرد بهذا العدد من األحاديث ،إذا كان الزهري  ،ثقة يتفرد بتسعين ،واحدٍ  ه ما دام راٍو،ال شك أن
ابن الصالح  وبهذا رد ،مخالفة ال يدخل في الشذوذ أن تفرد الثقة، مجرد التفرد من غير وكلها قوية، يدل على

، واستنبطه من صنيع الصالح ما استخرجه من؟ ابن الصالح، واختار ابن "وا تار"على الحاكم، والخليلي 
فيما لم يخالف الراوي الذي يروي ما ال يتضمن مخالفة، اختار ابن الصالح أن  "وا تار فيما لم ي ال "األئمة 

ن كان دونه له حكم ،هذا له أحوال، إن كان تام الضبط له حكمه ن كان غير ضابط فله حكم، هذا الذي  ،وا  وا 
 ، وضعفه:لقوة ضبطه ايه الناس يتفاوت تبع  ويروي ما ال يرو  ،يتفرد

 وا تذذذذار فيمذذذذا لذذذذم ي ذذذذال  أن مذذذذذن
 

 ي ذذذذذذذذرب مذذذذذذذذن حذذذذذذذذب ............. 
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إنما هو قريب من  ،اتام   اضبط   ايعني ليس ضابط   ،إذا كان يقرب من الضبط التام "ف رده حسن"يعني تام    
"أو ما تفرد به  "فصحح"يعني التام  الحب ""ف رده حسن، أو بلط عن التام  الضبط التام، يعني خف ضبطه قليال  

فاطرحه ورد ما وقع لك من حديثه الذي تفرد  ""مما شذ فا رحه وردفهذا تفرده  ،يعني عن الضبط التام بعد عنه"
ما الذي اختاره ابن الصالح؟ اختار تقسيم الرواة الذين يتفردون باألحاديث، فإن كان الراوي الذي تفرد  ،به

ضبط التام تفرده، وما تفرد به فرده حسن، والذي يبلغ ال "فرده حسن"طه من التام هذا بالحديث يقرب ضب
 ن الضبط التام تفرده ضعيف، يقول:صحيح، والذي يبعد ع

 وا تذذذذار فيمذذذذا لذذذذم ي ذذذذال  أن مذذذذذن
 

 أو بلذذذذذذذذذذذذذذذذذط الحذذذذذذذذذذذذذذذذذب ...........
 

 ي ذذذذذرب مذذذذذن حذذذذذب  ف ذذذذذرده حسذذذذذن 
 

................................... 
 

 يعني ففرده مما شذ "فمما شذ" أصال   ابأن لم يكن ضابط   "أو بعد عنه"حديثه الذي تفرد به  فصحح""يعني التام 
ن كان راويه  ،قسمان: قسم ما تضمن المخالفة، فهو شاذ ،ما تفرد به، فالشاذ المردود على هذا "فا رحه ورد" وا 

وهذا شاذ، هذا  ،من ال يحتمل تفرده فرد ،والثاني فرد من ال يحتمل تفرده ،ثقة، على تعريف اإلمام الشافعي
 ويأتي توضيحه في المنكر؛ ألنه قريب منه، نعم. ،الشاذ

  الب: فا رحه ورد.
 رد ما وقع لك من مفرداته؛ ألن هذا ال يحتمل تفرده.

 ، يعن .د   الب: يعن  من الشاذ، كأنه ورَ 
 ؟د  ور  

 ...... الب: 
 كيف؟ ؛د  فاطرحه، ور  
 ...يعود كأنه حمير د   الب: ورَ 

 ممكن، من الذي يقوله الشارح من؟
 .. الب:....
 من هو؟
 ..... الب:.

 ؟ماذا معك
 .... الب:..

 ""فا رحه وُرد   " وهي ليست لشرح العراقي، غلطفتح المغيث"هو؟ العراقي نفسه، والذي وقع في اللبس التسمية  ما
 ؟ من أين أتيت بكالمك؟نعم؟ هقلت الذيم الكالب أتيتين أمر معطوف على قوله: فاطرحه، من أد هو يقول: ور  
 ... الب:...

 ورد، أمر معطوف على قوله: فاطرحه، قال ابن الصالح: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان.
 .... الب:..
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 ويأتي في المنكر توضيحه، نعم؟؟ هذا اختياره، ماذافي  
 ...... الب:

ج يعني الثقة يراد به أعم من الثقة المخر   ،في زيادة الثقةوراوي الحسن، مثلما قالوا  ،ليشمل راوي الصحيح
نما هو رد ما تفرد به ال ،نعم أعم من ذلك ،للصدوق  راوي الحسن على ما راوي المقبول ليشمل راوي الصحيح، و وا 
 سيأتي.
 المنكر.

 المنكر
 ال ذذذذذذذرد كذذذذذذذذا البرديجذذذذذذذ  والمنكذذذذذذذر

 إجذذذذراء ت صذذذذيل لذذذذد  الشذذذذذوذ مذذذذر
 ال بذذر  ))كلذذوا الذذبلح بذذالتمر  :نحذذو

 قلذذذذذا: فمذذذذذاذا؟ بذذذذذل حذذذذذدي  ن عذذذذذه
 

 أ لذذذذذذذا والصذذذذذذذواب فذذذذذذذ  الت ذذذذذذذري  
 ف ذذذذذذو بمعنذذذذذذاه كذذذذذذذا الشذذذذذذي  ذكذذذذذذر
 ومالذذذذذك سذذذذذمى ابذذذذذن ع مذذذذذان عمذذذذذر
  اتمذذذذذذذذه عنذذذذذذذذد ال ذذذذذذذذا ووحذذذذذذذذعه

 

ما ان رد به ال  ة عن ماذا؟  ، الحالم وال ليل  ما رواهف  موحوع المنكر الد ول لب الب: أحسن هللا إليك، ق
 د؟أو عن   ة واح ،عن جماعة

 أو عن واحد. ،كان عن جماعة ات تفرد به هذا الراوي، سواء  ال، المقصود في طبقة من الطبق
 لل  اا، للن.. ابه ال  اا، ال  ة م ال    ما  ال   الب: الشافع  م  وم كامه أن

ولذلك ردوا عليهم، حديث األعمال بالنيات شاذ؟ هو شاذ؟ على رأي الحاكم  ؛لكن هذا الراوي تفرد به، يقال: شاذ
به في أربع طبقات؛ ألنه ال يثبت إال من حديث عمر، وال يثبت عن عمر إال من  واشاذ، تفرد به الرواة، تفرد

عيد، وقل س حديث علقمة، وال عن علقمة إال من حديث محمد بن إبراهيم التيمي، وال عنه إال من طريق يحيى بن
 ، يأتي بيانه في األفراد.االتفرد في أربع طبقات، فرد مطلق، ويأتي في األفراد أيض   ،مثل هذا في آخر حديث

ر، والمنكر اسم مفعول ويقابله المعروف، إذا كان الشاذ يقابله ك  ن  المنكر اسم مفعول من أنكر، واسم الفاعل م  
 المحفوظ، فالمنكر يقابله المعروف.

 ي ال يعرف متنه من غير جهة راويه:رد يعني المنكر الحديث الفرد، وهو الذوالمنكر الف
 المنكذذذذذر ال ذذذذذرد كذذذذذذا البرديجذذذذذ 

 

 أ لذذذذا والصذذذذذواب فذذذذ  الت ذذذذذري  
 

يعني أطلق على الحديث  "كذا البرديج  أ لا"الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، الذي مر ذكره،  "
 في التخريج يعني في المروي كذلك في المروي كذلك، والصواب يعني "والصواب ف  الت ري "الفرد منكر، 

 ،إجراء تفصيل لدى الشذوذ يعني عند الشذوذ فيما تقدم في كالم ابن الصالح "إجراء ت صيل لد  الشذوذ مر"
وليس الفرد على إطالقه كما قرر البرديجي، وقريب منه كالم الحاكم، إجراء تفصيل  ،وأنه قسمان: الفرد المخالف

دى الشذوذ مر، فعلى هذا ينقسم إلى قسمين، فالمنكر بمعنى الشاذ، فهو بمعناه، إذن إذا كان المنكر بمعنى ل
والفرد إذا كان ال  ،الشاذ المردود قسمان: الفرد المخالف ؛أنه قسمان مه أقسامه، وسبق في الشاذالشاذ فأقسا
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 تخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مراب في اليحتمل تفرد راويه، إذا كان راويه ممن ال يحتمل تفرده، والصو 
 الشيخ من؟ ابن الصالح. "كذا الشي  ذكر" المنكر بمعناه يعني بمعنى الشاذ فهو يعني "ف و بمعناه"

يكون يقول: هذا حديث شاذ منكر، فماذا  ايجمع بين اللفظين في الحكم على حديث واحد، فالذهبي أحيان   اأحيان  
 ر؟المعنى؟ إذا قال: شاذ منك

 ...... الب:
: الشذوذ الذي ذكرناه بأقوال العلماء فيه، يعني من خالل ما قرأناه، الشذوذ الذي مر بنا كله يحمل على هذا؟ أوال  

ال إلى اإلسناد؟ تفرد الراوي، والحكم على متنه،  ،أو مع غيرها، فمرده إلى المتن ،في التفرد، إما مع المخالفة وا 
في المتن، والشذوذ في اإلسناد، وسيأتي راويه، لكن يقولون، يجعلون الشذوذ  الحكم على متنه؛ ألنه تفرد به

الشذوذ في المتن، والشذوذ في اإلسناد في المنكر؛ ألنه بمعناه، فإذا قلنا: هذا حديث شاذ، وقلنا: حديث منكر، 
يعني مثل لو  ؛ذا قال الذهبي هذا حديث شاذ منكرما يفرق عند بعضهم، عند ابن الصالح ال فرق بينهما، فإ

 -رحمه هللا-ن رأي الحافظ الذهبي إ :قال: صحيح مقبول، يأتي بألفاظ مترادفة، إذا جيء بألفاظ مترادفة إذا قلنا
عندهم أن  اواصطالح   اوصار عرف   ،واحد، لكن إذا قلنا بما اختاره المتأخرون  هو رأي ابن الصالح، أنهما بمعن ى

ال ما يرد؟ يرد كالم الذهبي  ؛والمنكر مخالفة الضعيف للثقات الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يرد هذا وا 
ال ما يرد؟ إذا قلنا أنهما متباينان ذا قلنا هما متداخالن أمكن؛ما يمكن أن نجمع بين متباين ؛وا  ال  ين، وا  واضح وا 

 ،تبناه المتأخرون  ما هو بواضح؟ إذا قلنا: هما متباينان، الشاذ له حقيقة تخالف حقيقة المنكر، وهذا الذي
واعتمدوه ولم يذكروا غيره، عند المتأخرين ما في غير هذا، وفي أحكامهم على األحاديث يعتمدون هذا، بينما في 

في الصحيح أن  ابإزاء معنى  واحد، ونرجع إلى ما قرر سابق   لقون النكارة والتفرد والشذوذأحكام المتقدمين يط
 ما هم يشترطون انتفاء الشذوذ لصحة الخبر؟الشذوذ ينافي الصحة أو ال ينافيها؟ 

 عذذذذن م لذذذذه مذذذذن  يذذذذر مذذذذا شذذذذذوذ
 

 وعلذذذذذذذذذذذذذذذذة قادحذذذذذذذذذذذذذذذذة فتذذذذذذذذذذذذذذذذوذ  
 

خرجه  ؛حديث جابر والشذوذ فيه مخالفة، وفي الصحيح أحاديث فيها مخالفة من بعض رواتها لبعض، فمثال   
خر، وخرجها كلها، اإلمام البخاري في مواضع كثيرة، وكل موضع يشتمل على مخالفة ال توجد في الموضع اآل

ومع ذلك رجح، ففيه الراجح وفيه المرجوح، والراجح في اصطالح المتأخرين هو المحفوظ، والمرجوح في 
يعني في قسم  الصحيح؛في الشاذ الصحيح وغير  :اصطالحهم هو الشاذ، وهذا ما جعل بعض أهل العلم يقول

ليدخل مثل هذا االختالف بين الرواة في وفيه غير الصحيح،  ،ما تضمن المخالفة فيه الصحيحهو الشاذ و 
بعض الروايات فمالن، أحاديث الصحيحين التي فيها نوع مخالفة، يعني في مخالفة في الثمن، وفي اشتراط الح  

وبعضها أقل، وخرجها البخاري  ،وبعضها ما فيها اشتراط، وبعضها الثمن أوقية، وبعضها أكثر ،فيها االشتراط
وفيه  ،ن، ورجح أن الثمن أوقية، مع ذلك خرج غيره من الوجوه األخرى، ففيه الراجحكلها، ورجح اشتراط الحمال

المرجوح، فيه الراجح وفيه المرجوح، فتعامل هذه الروايات معاملة األحاديث المختلفة ما يوجد في حديث البخاري 
اللة، ومرجوح من راجح ومرجوح؟ يعني راجح من حيث الثبوت، ومرجوح من حيث الثبوت، وراجح من حيث الد

حيث الداللة، ما يوجد؟ يوجد، وكونه من رواة متعددين هذا ما فيه إشكال، لكن اإلشكال إذا كان في حديث 
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أو من العمل  ،إما من قبول الخبر ؛واحد، إذا كان في أحاديث ما في إشكال، وعلى كل حال الشذوذ علة مانعة
أو في العمل به بعد قبوله، يعني قد يكون المرجوح  ،ي قبولهإما ف ؛أو قادحة في الخبر ،به، الشذوذ علة مانعة

ا رجحنا عليه ما هو أقوى منه، نمقبول من حيث الرواية، لكنه من حيث العمل غير مقبول كالمنسوخ؛ ألن
وتوافرت فيه شروط القبول، وعرفنا فيما سبق أن شروط القبول إذا انطبقت على خبر قبلناه والحكم فيه على 

 لحكم فيه على الظاهر:الظاهر، وا
 ........... ف  ظاهر   ال  ذ      وبالصذذذذحيح والحذذذذعي  قصذذذذدوا

 

ن كان مرجوح   ،فنحن إذا طبقنا عليه الشروط قبلناه شكال ويوجد ما هو أرجح منه، ولذا تخلصوا من هذا اإل ،اوا 
لكنه مرجوح  ؛الصحة منه المقبول ومنه المردود، فمتى توافرت فيه الشروط يبقى أنه في بقولهم أن الشاذ

الصحيح واألصح فإذا تعارض حديث صحيح مع حديث  -اأيض  –كالمنسوخ، يعني ال يعمل به، وفي الصحيح 
ح، ومعروف أنه في باب من حيث الرواية والنقد، فيرجح عليه األص اأصح منه، ولو كان المعارض صحيح  

 "ف و بمعناه" جح بعضها على بعض؛ قبل أن ير بد من أن يبحث عن أوجه للجمع ولو بعدتالتعارض ال
يميز بين الشاذ والمنكر،  لم ، فلم يميز بينهما؛"ذكر"ابن الصالح  "كذا الشي " فالمنكر بمعناه يعني بمعنى الشاذ

والتمييز بينهما هو المعتمد عند أهل العلم، فالحكم بالنكارة أقوى عندهم من الحكم بالشذوذ، الحكم بالنكارة عندهم 
مثال الثاني: وهو تفرد الراوي الذي ال يحتمل تفرده، مثال تفرد  ،م على الحديث بالشذوذ، ثم مثلأقوى من الحك

 للمنكر:  للشاذ، ويصلح مثاال   ح مثاال  الراوي الذي ال يحتمل تفرده، ويصلح على رأي ابن الصال
 نحو:))كلذذذذوا الذذذذبلح بذذذذالتمر   ال بذذذذر

 

 ................................... 
 

ا البلح بالتمر..(( جاء األمر بذلك من حديث أبي زكير، وهو مخرج عند النسائي وابن ماجه، وقال النسائي ))كلو 
فيه: منكر، ))كلوا البلح بالتمر..((، يقول: ))..فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان، وقال: عاش ابن آدم حتى 

بي زكير يحيى بن محمد البصري، هو من رواية أبي أكل الجديد بالخلق((، هذا ال يحتمل تفرده؛ ألنه من رواية أ
ال فتفرده ال يحتمل، تفرد به عند ابن ماجه، فهو  زكير، وأبو زكير خرج له اإلمام مسلم مقرون؛ يعني مع غيره، وا 
حديث منكر، وعند النسائي، وقال النسائي فيه: منكر؛ ألنه لماذا حكم عليه النسائي بأنه منكر؛ ألنه تفرد به من 

 يحتمل تفرده، ومثل به ابن الصالح على هذا، هذا مثال النوع الثاني.ال 
وبالغ ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات، لكن هل نكارته، نكارة الخبر بسبب تفرد راويه، أو بسبب نكارة 

أكل لفظه؟ معناه ضعيف: ))كلوا البلح بالتمر، فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان، وقال: عاش ابن آدم حتى 
الجديد بالخلق((؛ هل الذي يغضب الشيطان طول عمر اإلنسان؟ الذي يغضبه العمر المعمور بالطاعة، الذي 
ال العمر ولو طال إذا لم يعمر بطاعة، أو عمر بمعصية هذا ما  يغضب الشيطان العمر المعمور بالطاعة، وا 

ابن آدم(( هذا معنى المنكر،  يغضب الشيطان، وفي الحديث الشيطان غضب لما طال عمر ابن آدم: ))عاش
 وبما يرضيه: -جل وعال-فالذي يغضب الشيطان هو أن يعمر المسلم عمره بطاعة هللا 

 نحذذو: ))كلذذوا الذذبلح بذذالتمر   ال بذذر
 

 ................................... 
 

 ؛ مخالفة الثقة:ومثل لألول المخالفة
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 مى ابذذذذذن ع مذذذذذان عمذذذذذرومالذذذذذك سذذذذذ 
 

-عثمان، كما في الموطأ، وكان مالك وهو معروف عند سائر األئمة بعمرو بن عثمان، مالك سماه عمر بن 
إذا مر ببيته أشار إليه، كأنه يقول: هذا الشخص الذي يخالفنا فيه الناس، أو نخالف فيه الناس،  -رحمه هللا

-هذا مخالفة من اإلمام مالك، هذه مخالفة من اإلمام مالك، مالك يراه عمر بضم العين، وغيره يقولون: عمرو، 
وقسم ما  ،قسم ما يخالف فيه الثقة ؛ جعلهما قسمين:وفي معناه المنكر ،، ابن الصالح لما جعل الشاذ-رحمه هللا

هو أكثر مثل مخالفة مالك يسمي الراوي عمر بن يتفرد به من ال يحتمل تفرده، فالذي يخالف فيه الثقة من 
ان، وغيره يسميه عمرو بن عثمان، وتفرد من ال يحتمل تفرده، مثل الحديث: ))كلوا البلح بالتمر((، فهو عثم

ن سماه غيره عمرو،  "قلا: فماذا؟"يمثل للقسمين  قلت: فماذا، فماذا يلزم من تفرد مالك بتسمية الراوي عمر؟ وا 
بن عثمان، عمر بن عثمان على رأي  فإن مثل هذه المخالفة ال تضر؛ لماذا؟ ألن عمر بن عثمان، وعمرو

ردد الراوي بين اثنين مالك، وعمرو بن عثمان على رأي غيره، هما أخوان، وكالهما ثقة، فهل يضر الخبر أن يت
ال ما يضر؟ لو قيل عن حماد كالهما ثقة؟ ال ابن زيد، أو عن  ،وما استطعنا أن نميز حماد بن سلمة ،يضر وا  وا 

يتأثر الخبر؟ ما يتأثر، فالخبر سواء  كان عن عمرو بن عثمان، كما قال األكثر،  ؛، وما استطعنا أن نميزسفيان
أو عمر بن عثمان كما قال اإلمام مالك ما يتضرر، ولذا قال الحافظ: قلت فماذا يلزم من تفرد مالك، وماذا 

صلى هللا عليه - "بل م اله حدي  ن عه"مثال الصحيح المطابق،  "بل م اله" ثقةيترتب عليه؟ ألن كل منهما 
 كون فيه المثال المطابق للمخالفة:هذا الذي يصح أن ي " اتمه عند ال اء ووحعه" -وسلم

  اتمذذذذذذذه عنذذذذذذذد ال ذذذذذذذاء ووحذذذذذذذعه    قلذذذذذذا: فمذذذذذذاذا بذذذذذذل حذذذذذذدي  ن عذذذذذذه
 

من ورق ثم  ااتخذ خاتم   -صلى هللا عليه وسلم- أن النبي" :صوابه عن الزهري عن أنس داود: منكر، قال أبو 
علق على اللي  ، أو لخاتم الورق؟لكن اإللقاء لخاتم الذهب من ورق ثم ألقاه" ا"اتخذ خاتم   ا هو المحفوظ" وهذألقاه

وابن ماجه، وأبو  ،والترمذي ،والنسائي ،الكتاب يقول: حديث أنس في نزعه خاتمه عند الخالء، رواه أبو داود
من  ااتخذ خاتم   -لى هللا عليه وسلمص- أن النبي" :داود نص على أنه منكر، والصواب عن الزهري عن أنس

من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب  ااتخذ خاتم   -عليه الصالة والسالم-والمعروف أن النبي  ورق ثم ألقاه"
ثم ألقاه، وال يبعد أن يكون في أول األمر اتخذ خاتم فضة ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتم ذهب ثم ألقاه، ما يبعد، لكن 

 بأنه منكر. -رحمه هللا-ألنه مخالفة لمن هو أوثق منه، ولذا حكم عليه أبو داود  حديث نزعه هذا منكر؛
 ي ول: نود إعادة أنواع التدليس. سؤال:

واإلرسال الظاهر،  ،واإلرسال الخفي ،أنواع التدلي س: ذكرنا في الدرس السابق الضابط الذي يفرق به بين التدليس
ال ما يحتاج؟ ذكرن ا الصور األربع التي بواسطتها نفرق بين التدليس واإلرسال، تحتاج إلى هذا يحتاج إلى إعادة وا 

ال ما تحتاج؟ وذكرنا أن الراوي له مع من يروي عنه أربع حاالت الحالة األولى: أن يكون قد سمع منه  :إعادة وا 
م يثبت أنه لقيه، الثالثة: أن تثبت المعاصرة، ول قيه، ولم يثبت سماعه منه، والحالأحاديث، والثانية: أن يكون ل

يعني  لثانية فروى عنه ما لم يسمعه منه؛والحال الرابعة: عدم ثبوت المعاصرة، فإن كان من الحال األولى، أو ا
وى عنه بصيغة ما ثبت أنه لم يسمعه منه بصيغة موهمة فهذا تدليس، الصورة الثالثة في حال المعاصرة إذا ر 
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هذا إرسال خفي، وليس من التدليس، وأما الصورة  ؛صيغة موهمةوال سماعه منه ب ،ه لهموهمة ولم يثبت لقاؤ 
 هذا إرسال ظاهر. ؛الرابعة وهي انتفاء المعاصرة إذا روى عنه بصيغة موهمة

، وااللتقاء لمن فوقه بصيغة تدليس اإلسناد هو إسقاط الراوي  ؛وتدليس الشيوخ ،أنواع التدليس قالوا: تدليس اإلسناد
وقال، هذا  ويرتقي إليه بعن وأن   ،ويرتقي لمن فوقه، ويكون قد لقي شيخ شيخه ،يسقط شيخه الضعيف موهمة؛

شيخه إما لكونه صغير، ويأنف من ذكره، أو لكونه أكثر من ذكره، أو لكونه  تدليس؛ تدليس إسقاط، يدلس
س يسقط شيخه، بهذه الصورة يكون تدلي، المقصود األهداف الحاملة كثيرة، ضعيف، ويريد أن يروج الخبر

بأن يقول: فالن، ويسكت ثم يقول: عن فالن، أو يقول: حدثني ثم يسكت، إما أن يأتي  ؛بالقطع، بالقطع
حدثني  :هذا تدليس قطع، وتدليس العطف أن يأتي براوي  ، أو يأتي باسم الراوي ثم يسكت؛بالصيغة، ثم يسكت

فيقول: حدثني فالن،  ،طوف خبرويعطف عليه آخر، وهذا ما فيه إسقاط، يعطف عليه آخر، ويقدر للمع ،فالن
هذا صحيح حدثه، وفالن غير مسموع لي، أو فالن لم يحدثني، المعطوف، هذا تدليس عطف، وهناك تدليس 

يحذف ضعيف بين ثقتين، تدليس التسوية أن يحذف ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما  ؛التسوية، أن يحذف ثقة
أن يصف الشيخ بما ال يعرف  هناك تدليس الشيوخ؛ اوأيض   اآلخر، لقي أحدهما اآلخر، وهذا شر أنواع التدليس،

قال: حدثني أبو صالح الشيباني، حدثني  به، أو يكنيه كنية ال يعرف بها، أو ينسبه نسبة ال يعرف بها، فلو مثال  
 -رحمه هللا-لكن اإلمام  ،بذلك من؟ اإلمام أحمد، صالح أكبر من عبد هللا وهو شيباني اأبو صالح الشيباني مريد  

عرف بأبي عبد هللا باسمه، وعرف بانتسابه إلى جده أحمد بن حنبل، المقصود أنه إذا كني أو وصف أو نسب 
ب، أو تعمية أمر أو امتحان الطال ،ه إما التفنن في العبارةتهر به، هذا تدليس شيوخ، والقصد منإلى شيء لم يش

 على السامع، نعم؟
  الب:......

 ا، مما جعل ابن الصالح يجعلهما شيئ  كبار قد يطلقون هذا بإزاء هذا، وهذا بإزاء هذاحقيقة في إطالقات األئمة ال
، لكن أكثر ما يطلق الشاذ بإزاء مخالفة الثقة، وأكثر ما يطلق المنكر بإزاء مخالفة الضعيف؛ ألن اللفظ اواحد  

ال وجد استعمال لفظ المنكر أقوى من حيث اللغة من لفظ الشاذ، فيجعل األقوى لألقوى، واألضعف لأل ضعف،وا 
 ، وهذا مكان هذا، نعم؟هذا مكان هذا

 ...... الب:
 فشذذذذذذذذذذذذره للحذذذذذذذذذذذذع  واستصذذذذذذذذذذذذ ارا

 

 وكال  يذذذذذذذذذذذذب يذذذذذذذذذذذذوهم اسذذذذذذذذذذذذتل ارا 
 

 ..... الب:.
يعني تدليس الشيوخ يسمي  تدليس التسوية؛ ااع التدليس مطلق  شر تدليس الشيوخ للضعف واستصغارا، وشر أنو 

ا لم يشتهر به، إذا كان لضعفه هذا شر أنواع تدليس الشيوخ، إذا كان أو ينسبه بم ،شيخه بما ال يعرف به
وراويه ضعيف هذا شرها،  ،بيروج الحديث الضعفه ليوعر الطريق الموصل إليه، هذا شر إذا كان ضعيف  

عن أن يروي عن من دونه، هذا ال شك أنه  اله، وترفع   اواحتقار   ،لمن روى عنه ا، استصغار  -اأيض  – اواستصغار  
من الشيوخ، فيورد الشيخ على خمس  اوكالخطيب يوهم استكثار   "ا"وكال  يب يوهم استل ار   في اإلخالص،قدح 
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وليس بحاجة إلى مثل  ،صور، كل صورة يظن الواقف عليها أنه غير الشيخ األول، لكن ما يظن بالخطيب هذا
نما يقصد به التفنن في  عنده من الشيوخ ما يغنيه عن مثل -رحمة هللا عليه-هذا، الشيخ الخطيب  هذا القصد، وا 

في مائة موضع من كتاب تقول: حدثني محمد بن سعيد األنصاري، كلها  العبارة، وتنشيط القارئ، يعني لو
تسوقها على هذا األساس، على هذه الصورة، يمل القارئ، لو مرة تقول: حدثني محمد بن سعيد األنصاري، 

ده، بحيث ال يوقع في لبس، ومرة تقول: حدثني أبو سعيد األنصاري، ومحمد بن سعيد األنصاري تنسبه إلى ج
من دون نسبة، وال إلى أبيه،  يأتي به مهمال   ايأتي باالسم خماسي، وأحيان   امسلم يفعل هذا، أحيان  و وهو هو، 

ته من ينسب بما ال يوقع في لبس، أما إذا أوقع في لبس فكان في طبق إلى جده اينسبه إلى أبيه، وأحيان   اوأحيان  
األول شر  شرها شر جميع أنواع التدليس،مثل هذا ال بد من البيان،  ؛ويوافقه في االسم واسم األب ،هذه النسبة

أنواع تدليس الشيوخ ما كان الحامل عليه الضعف، ضعف الراوي، واستصغار الراوي؛ ألن هذا يقتضي احتقار 
 الراوي.

 ... الب:...
أن يحكم عليه بالشذوذ شاذ، لكن يمكن  ن هللا يحب التوابين، ويحب المطهرين(())إ: أظن الشذوذ، قالوا مثال  

وهذا بإزاء هذا  ،ويسنده تصرفات األئمة، فيطلقون هذا بإزاء هذا ،شاذ، فعلى القول بأنهما مترادفان ويش المانع؟
ث ال يحيدون عنها ما في إشكال، ليست هناك قواعد مطردة عند األئمة الكبار، ليست هناك قواعد مطردة بحي

بخالف طريقة المتأخرين عندهم قواعد مطردة ثابتة يمكن أن يربى عليها طالب علم، حتى إذا تأهل بعد المران 
تتولد لديه الملكة التي يستطيع بها  ؛والنظر في األسانيد، والنظر في أحكام األئمة ،والتخريج لألحاديث ،الكثير

 كون على طريقة المتأخرين.أن يحاكي المتقدمين، وأما التمرين في
 وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل  




